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Будизъм

Будизмът е религиозно-философска система (дхарма) за духовното пробуждане 

(бодхи), обхващаща разнообразни традиции, вярвания и практики, основани на 

учението, приписвано на Сидхарта Гаутама, често наричан Буда. Будизмът е 

единствената не-теистична религия, т.е. будистите не вярват в общоприетата 

при останалите религии идея за Бог. В основата на това учение са четири 

благородни истини: истината за дукха (страдание, безпокойство, недоволство); 

истината за произхода на дукха; истината за прекратяването на дукха; истината 

за пътя, който води до прекратяване на дукха.
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Възникване и богове

Будизмът се заражда през VIв.пр.н.е. в Северна Индия. Носи 

името на индийския духовен учител Буда. Будистката 

традиция включва будистки направления за медитация и 

упражнения на духа и учението на Буда.



От Сидхарта Гаутама до Буда

Гаутама е роден в Лумбини (Непал), около 563 г. пр.н.е. 

Скоро след раждането на младия принц Гаутама, астролог 

посетил бащата на младия принц цар Судходана като 

предсказва, че Сидхарта ще стане или велик цар или ще се 

откаже от материалния свят, за да стане свят човек, в 

зависимост от това дали той ще види какъв е животът 

извън стените на царския дворец. Судходана бил твърдо 

решен да види сина си как става цар, така че той му 

забранява да напуска двореца. Но на 29-годишна възраст, 

въпреки усилията на баща му, Гаутама се осмелил да 

излезе извън двореца няколко пъти. В поредица от срещи 

той научил за страданията на обикновените хора, 

натъквайки се на един старец, на болен човек, труп и 

накрая на свят човек-аскет, който бил очевидно доволен и 

в мир със света. Тези преживявания накарали Гаутама да 

се откаже от царския живот и да подеме духовно търсене. 

Той опитва от крайния аскетизъм-продължително 

гладуване, задържане на дъха и излагане на болка. Гаутама 

разбира, че този вид практика го довежда до крайния 

предел на силите му и не слага край на страданието. И 

така, в този ключов момент той приема мляко и ориз от 

селско момиче, което го кара да промени подхода си. Той 

се посвещава на медитация, чрез която открил това, което 

будистите наричат Средния Път: пътя на умереността. На 

35-годишна възраст, той сяда в медитация под свещеното 

смокиново дърво и обещава да не стане преди да постигне 

просветление. След много дни, той най-накрая унищожава 

оковите на ума си, като по този начин освобождава себе си 

от цикъла на страдание и прераждане, и се изправя като 

напълно просветено същество . Скоро след това той 

привлича група от последователи и създава монашески 

ред. Сега, като Буда, той прекарва остатъка от живота си, 

преподавайки пътя на пробуждането.



Главна книга

Трипитака (Трите Кошници ) са три големи сборника с 

различни групи поучения: Виная, Сутра и Абидхарма, 

давани от историческия Буда. Те са систематизирани 

години по-късно от неговите основни ученици в 

Раджгир при първия Будистки събор. Упали предава 

Виная, Ананда – Сутра и Кашяпа – Абидхарма. 

Самото наименование Питака или кошница произлиза 

от плетените кошове, в които са разпределяни 

текстовете. На следващите събори те допълнително са 

кодифицирани и обработени, за да бъдат по-лесно 

използвани. В началото и в края на текстовете са 

добавяни определени формули на почитание и 

благодарности, които правят възможно разбирането 

кой текст от коя група е. Виная се отнася предимно до 

монасите и монахините, правилата за поведение в 

изключителни детайли. В тях обект на възхвала е само 

Буда. Главната тема на Сутра е предимно 

медитационната практика. Тук се отправя възхвала 

към Будите и Бодхисатвите. Предмет на Абидхарма са 

обектите на познанието, устройството, 

функционирането, пораждането и разпадането на 

вселените и различните същества в тях.Смята се, че 

Виная работи предимно с привързаността, Сутра с 

гнева и Абидхарма с невежеството и объркаността.     

Така Трипитака премахва трите отрови на ума.



Осемте щастливи символа…

• Чадърът е символ на кралското достойнство и защита от топлината на слънцето. По този начин тя 

представлява защита от страдание.

• Двете риби-в рамките на будизма символизират, че живите същества, които практикуват дхармата, не се 

нуждаят от страх да се удавят в океана на страданието и могат свободно да мигрират (избират своето 

прераждане) като риба във водата.

• Конусна обвивка-бялата преграда, която се навива надясно, представлява звука на Дхарма.

• Лотосът представлява истинската природа на същества, които се издигат чрез самсара в красотата и 

яснотата на просветлението .

• Цветът на лотоса също има значение:

• Бяло: Психическа и духовна чистота

• Червено: сърцето, състраданието и любовта

• Синя: Мъдрост и контрол на сетивата

• Розов: историческият Буда

• Лилаво: Мистицизъм



Осемте щастливи символа

• Знамето на победата означава победата на Буда върху демона Мара и върху това, което Мара 

представлява - страст, страх от смърт, гордост и похот. 

• Ваза-представлява ученията на Буда, който остава едно велико съкровище. Също така символизира 

дълъг живот и просперитет.

• Колелото на Дхарма, или Дхармачакра има осем спици, представляващи Осмият път(пътят към 

прекратяване на страданието). 

• Вечният възел, чиито линии текат и се преплитат в затворен модел, представлява зависимото начало и 

взаимовръзката между всички явления.



Места за поклонение

Святи места за будистите са:

• Лумбини (на границата между Индия и Непал) – родното място на основателя на религията Буда;

• Бодх Гая (Индия) – мястото, където Буда получава просветление;

• Сарнатх (Северна Индия) – мястото, където Буда изнася първото си слово и където се създава обществото 

на будистките монаси;

• Кушинагар (Индия) – мястото, където Буда минава Паринирвана и е кремиран

• Най-известните будистки храмове в света са:

„Боробудур“(„Барабудур“) на о.Ява в Индонезия, „Анкгор Ват“ в Камбоджа и „Шведагон“ в Мианмар.



Последователи

Макар будизмът да остава най-популярен в Азия, днес той има последователи в 

целия свят, като в зависимост от дефиницията за принадлежност към него броят 

на последователите му се оценява на поне 350 – 500 милиона души, като само 7 

милиона са будистите извън Азия. Китай е страната с най-голямо будистко 

население, приблизително 244 милиона, или 18,2% от цялото население. 

Последователите на Буда в България наброяват около 3500 души.



Подялба

След като постига просветление, Буда дава множество учения до края на живота си. Тези учения не са били 

категоризирани както сега, но се различавали според индивидуалните нужди на учениците, които идвали при 

него за поучения. По-късно будистките последователи формално раздели тези учения и така систематизирали 

до голяма степен огромните по обем учения. Понастоящем будистките учения могат да се разделят основно 

на 3 главни групи: Тхеравада за постигането на собственото освобождение от страданието (разпространена 

основно в Южна и Югоизточна Азия: Шри Ланка, Лаос, Тайланд, Камбоджа, както и отчасти в Китай, 

Виетнам, Малайзия и Сингапур) и Махаяна, чиято цел е алтруистичното постигане на пробудения ум като 

средство и знание как най-ефективно да се помогне на другите да постигнат нирвана (разпространена най-

вече в Китай, Япония, Корея и Виетнам), както и Ваджраяна (разпространена в Тибет, Хималайските региони 

и Монголия ). Отделно внимание заслужава и традицията на Дзен (Зен) като част от Махаяна.



Будистките манастири

• Краката и раменете на човек, дошъл в храма, 

трябва да бъдат покрити с дрехи, изработени от 

непрозрачна тъкан. Обувките трябва да бъдат 

свалени.Кастата на частите на тялото в будизма 

играе важна роля тук. Краката се считат за най-

мръсните, защото вървят по земята и влизат в 

контакт с нея. И когато човек свали обувките си, 

те стават по-чисти.

• Когато седите в храма краката ви да не сочат към 

олтара, както и към образите на светци. Седнете в 

положение лотос или с крака под вас. 

• Във всеки будистки храм има олтар, където е 

изобразен Буда. Образът му е обърнат на изток. 

Основната скулптура в храма винаги е най-

голямата. Обикновено се намира в центъра. Освен 

нея в храма може да има и по-малки скулптури. Те 

най-често изобразяват периоди от жизнения път на 

светеца. Често олтарът е украсен със скулптури на 

известни монаси. Те са разположени под 

изображението на Буда. Близо до олтара има 

поднос за свещи. Близо до него стои маслена 

лампа, от която можете да запалите свещта си. 



Празници…

• Няма бурни празненства. Празникът е специален 

ден, в който човек се среща с много ограничения. 

В будизма се смята, че на празник всички мисли и 

действия имат голяма сила - и няма значение 

какви действия се означават: добри или лоши. Ако 

всичко се спазва правилно, особено през 

празниците, тогава същността на учението ще 

бъде разбрана много по-бързо и човек ще се 

приближи до абсолютното.

• В будизма има различни празници: Visakha Pujda, 

например. Този празник е посветен на основателя 

на учението. На този ден се украсяват храмове, 

монаси рецитират молитви. Лъжетата слушат 

истории за Буда. Празникът продължава седмица.

• Друг празник е Асалха. Той е измислен в чест на 

просветлението. Празникът се провежда през юли 

при пълнолуние. И това е само част от 

специалните религиозни празници.

• Мистерия Цам-празникът се провежда всяка 

година. Празнува се  в манастири. Обичайно е да 

се поставят пиеси или ритуални танци. Целта е да 

изплаши враговете на учението и да покаже какво 

всъщност представлява учението.

• Будизмът има и светски празници-Нова година, 

празник Калачакра и редица други. 



Празници…

Будистите празнуват и:

• Фестивал на слоновете

• В Индия този празник се нарича още шествие на слонове. Основният принцип е историята за това, как 

веднъж Буда сравнява див, необучен слон с домашен, опитомен от хората: за да може дивият слон да 

разбере къде трябва да се движи, той е впрегнат в една сбруя заедно с обучен. Така е и с човека: за да 

разберем Учението на Осемкратния път, човек трябва да се обвърже с вече обучен, тоест с този, който е 

достигнал до Просветлението.

• Рожденият ден на Буда Гаутама: обикновено пада в края на май или началото на юни според европейския 

календар.

• Денят, в който Буда разкри своето учение на първите ученици, е началото на отстъплението за бхикхуси, 

будистки монаси. Попада на пълнолуние през юли.

• Спускането на Буда от небето към Земята 

• Денят на Абхидхама - изкачването на Буда към небето



Традиции

• В будизма има много различни традиции. Например отношението към брака в тази религия е специално. 

Никой не принуждава никого към нищо. В традицията на будизма има препоръки за щастлив семеен 

живот. Бракът в будизма е възможност за съвместно развитие, подкрепа един на друг. Това е и 

възможност да се избегне самотата (ако е трудно да се живее с нея), страх и лишения.

• Будистки монаси -последователите са склонни да живеят в храмовите общности. Според нашето 

разбиране и по отношение на будизма монасите са различни хора. В будизма монасите не са свещеници. 

Това са хора, които учат в храма. Те медитират и изучават свещени текстове. При желание и жена, и мъж 

могат да станат част от такава общност. Монасите живеят от милостиня. Ако човек реши да следва Буда, 

той трябва да спазва правилата.



Интересни факти

• 2-те най-високи статуи в света са на Буда.

• Някои будистки монаси са практикували самомумифициране, чрез специална диета и медитация.

• В Япония, хомосексуалните отношения между будистки самураи и духовници са били доста често 

срещани. 

• Будистките монаси нямат право да убиват животни, дори паразити и вредители. 

• Като тийнейджър, Стив Джобс е пътувал до Индия, за да търси просветление и се е завърнал като будист. 

• Някои китайски фермери използват пластмасови формички, за да изваят образа на Буда в круши.



Будизмът привлича не само с неговото учение за морал, неговите начини 

за постигане на духовна трансцендентност и просветление, или 

възможностите за спасение. Привличането идва и с фигурите за 

поклонение, известни като буди - състрадателни просветени същества, за 

които се смята, че могат да предоставят практическа помощ и подкрепа в 

живота. 


